
REVISTAS I 

Cenário mais favorável 
Com audiência de 29,5 milhões de pessoas, editora Abri l 
defende meio revista como essencial aos planos de mídia 

Por NATHALIE URSINI nurs in i@grupomm.com.br 

APesquisa de Relacionamento do Leitor 
de Revistas com os Meios, realizada pe-

la Editora Abril, trouxe boas notícias para 
os títulos da casa. Este ano, o resultado do 
estudo ficou pronto ao mesmo tempo em 
que o instituto Ipsos divulgou a mais recen-
te edição dos Estudos Marplan EGM Next 
Gen, que aponta um crescimento de 39% 
para 45% de penetração do meio revista 
na população, com desempenho maior na 
classe AB. Segundo Thaís Chede, diretora-
-geral de publicidade da editora, a melho-
ria se deu por causa da mudança no méto-
do de pesquisa. 

Com as alterações implementadas pe-
lo instituto e uma bateria de perguntas 
sobre a perceção dos meios, o resultado 
revelou um paraíso para anunciantes: as 
pessoas leem revistas para se informar 
sobre o que desejam comprar, segundo 
a pesquisa do Ipsos. 

O mesmo foi identificado pelo estudo 

feito pela própria Abril. "Nossa pesquisa 
apenas reforça esses dados. São fontes 
diferentes mostrando que o cenário atu-
al das revistas está favorável" comenta 
Thais. Segundo Andrea Costa do Nasci-
mento, gerente de pesquisa e inteligência 
de mercado da Abril, 63% da população se 
dedicam somente à revista quando deci-
dem por lê-la, enquanto os demais meios 
dividem a atenção do leitor com outras 
mídias e até mesmo atividades. "Isso sig-
nifica que quando ele está lendo a revis-
ta está totalmente concentrado naquilo 
que está em nossas páginas" conta Thais. 

Publicidade 
Além do relacionamento com os 

meios, a pesquisa da Abril busca en-
tender ainda o relação do leitor com os 
anúncios publicitários. De acordo com 
o estudo, que começou a ser desenvol-
vido há seis meses, os anúncios em re-

vistas são vistos com maior atenção do 
que em qualquer outro meio. Dentre os 
entrevistados, 63% afirmaram que os as 
campanhas nas revistas ajudam a esco-
lher uma marca; 62% têm suas compras 
influenciadas pelas publicações; e 44% 
mudaram positivamente a percepção 
sobre uma marca. 

"É possível ver pelos resultados que 
as revistas são a chave para o anuncian-

te falar com a audiência que ele busca" 
comenta Thais. A pesquisa aponta ain-
da que 83% já fizeram algo em função de 
uma campanha e 53% já visitaram o si-
te de um anunciante. O sampling parece 
ser a estratégia mais querida: 91% expe-
rimentaram a amostra grátis; 80% decla-
ram mudar de produto se gostarem do 
item; e 89% tem intenção de comprar o 
produto apresentado. 
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